NETWORK PROTECTION

Sophos Web Appliance
Internet je dobrým sluhou, ale zlým pánem. Pro většinu organizací se internet, stejně jako každý nezbytný pracovní nástroj,
stává pro podnik bez patřičné ochrany - velkou hrozbou. Množství a rozmanitost malwaru na webu stále roste, naštěstí však
také roste sofistikovanost bezpečnostních řešení, které nás dokážou proti těmto škůdcům moderní doby ochránit. Webová
brána od společnosti Sophos poskytuje pokročilou ochranu proti všem webovým hrozbám. Vysoký výkon zařízení zajišťuje,
že webový provoz není nikterak zpomalen. Navíc díky Sophos Web Appliance získáte celkovou kontrolu a přehled o každé
webové aktivitě v podnikové síti.

Klíčové prvky:







Chrání uživatele proti „zero-day“
hrozbám
Rychlé a snadné nasazení
Jednoduché zavedení nových
politik a uživatelských potřeb
Manažerské reporty jsou zasílány
automaticky v mailové podobě
Hardware i VMware-ready
Appliance
Centralizovaná správa více HW
nebo virtuálních zařízení

Pokročilá ochrana proti webovému malwaru | Systém pokročilé
webové ochrany inteligentně skenuje internetový obsah a blokuje i
nejnovější kybernetické hrozby. Tento systém pracuje na principech
JavaScript emulation, behavioral analysis, context-sensitive inspection
a dynamic URL analysis pro HTTP i HTTPS. Komplexní ochranu webové
brány navíc můžete doplnit o cloudovou sandbox technologii – Sophos
Sandstorm (licence Sandstorm se zakupují zvlášť). Tento nástroj
poskytuje pokročilou ochranu proti mířeným útokům. Dokáže rozeznat
a zneutralizovat i úplně nové kybernetické hrozby.

Granulární webová kontrola | Předností je velmi jednoduché
nastavení bezpečnostních politik, které určují uživatelský přístup
k webu. Zaměstnanci se nebudou moci dostat k nevhodnému obsahu
a vy budete moci určit dobu určenou pro prohlížení webu. V neposlední
řadě, lze také zakázat pouze určité prvky jednotlivých stránek (např.
hry na Facebooku).
Bohatý reporting pro jedinečný přehled | Přehledné reporty, které Sophos
Web Appliance lokálně ukládá, Vám poskytnou ucelený pohled na webové
aktivity, ať už se jedná o standardní report uživatelské aktivity, nebo pokročilejší
report pro forenzní analýzu.

Brána, kterou nelze obejít | Sophos Web Appliance automaticky blokuje
všechny běžně známé stránky pro anonymizaci proxy. Navíc dynamicky
rozpoznává zneužívání proxy v reálném čase, což znemožňuje obejít webovou
bránu a korporátní politika zůstane zachována. Navíc lze aktivovat funkci safe
search, která monitoruje nevhodné či nevyžádané výrazy zadávané do
vyhledávačů.
Komplexní ochrana kdekoliv | V kombinaci se Sohos Endpoint Protection
získáváte ucelenou bezpečnostní platformu, která chrání uživatele, kdekoliv a
kdykoliv. Díky Endpoint Protection na koncovém zařízení se firemní politiky
pravidelně synchronizují s koncovým zařízením uživatele, takže už nezáleží na tom, jestli je v kanceláři nebo ne.
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NETWORK PROTECTION

Sophos Central Web Gateway
Webová brána od Sophosu je elegantní cloudové řešení pro zabezpečení webového provozu Vaší organizace bez nutnosti
pořizovat hardwarové zařízení. Jednoduché nasazení a minimální potřeba údržby je ideální pro malé a střední organizace
s omezeným rozpočtem na IT bezpečnost. Sophos Central Web Gateway poskytuje zabezpečení, monitoring i kontrolu, a to
pro všechna spravovaná zařízení v podnikové síti i mimo ni.
Pokročilá ochrana proti nejnovějším hrozbám |
Sofistikovaná technologie webové filtrace není omezena
pouze na HTTP nebo HTTPS provoz, ale také pokrývá
řadu dalších protokolů. Globální síť data center Sophos
zajišťuje plynulost webového provozu bez navýšení
odezvy.

Klíčové prvky:








Cloudová centrální správa a
reporting
Rychlé a snadné nasazení
Chrání uživatele proti nejnovějším
webovým hrozbám
Ochrana také pro uživatele mimo
podnikovou síť
Více než 100 druhů
přednastavených reportů
Úplná integrace s dalšími
řešeními Sophos Central
Pokročilá technologie pro rychlé
stahování a prohlížení webu

Jednoduchá správa a rychlé nasazení | Společnost
Sophos má jasnou vizi ohledně správy bezpečnostních produktů.
Hlavním pilířem této vize je jednoduchost a transparentnost. Sophos
Central je stavěn tak, aby uživatelům maximálně usnadnil správu
daného produktu, zpřehlednil reporty incidentů a zjednodušil nasazení
do produkčního prostředí.

Efektivní kontrola vynucených politik | Nastavení uživatelských
politik pomocí Sophos Central je snadné a intuitivní. Máte k dispozici
všechny nástroje k tomu, abyste mohli vybudovat a následně upravovat politiky, které vytvoří shodu
s bezpečnostními regulacemi, zvýší produktivitu zaměstnanců, optimalizují šířku pásma, budou kontrolovat aplikace
a ochrání firemní data.
Vynucení uživatelského nastavení | Sophos Central Web Gateway využívá agenta nainstalovaného na koncové
zařízení, který zaručuje, že dané zařízení bude používat Sophos Central Web Gateway jako proxy bránu pro připojení
k webu. Díky bohatým zkušenostem v oblastech Endpoint protection a Mobile device management, dokáže agent
pokrýt širokou škálu zařízení: PC, Mac, iPad, iPhone nebo Chromebook.

Bezpečnost a ochrana

Správa a reporting






Více než 100 druhů reportů podle kategorie, aplikací, hrozeb,
šířky pásma atd.
Detailní logy síťových aktivit se zdrojovou a cílovou IP, URL,
protokolem, portem, ISP a dalšími
Exporty dat do PDF nebo CSV
Jednoduchá správa z webové konzoly
Možnost integrace Endpoint protection, Mobile device
management a Email protection






Uživatelské rozhraní



Plně nastavitelná stránka upozorňující uživatele na
zablokovaný web
Možnost uživatelské zpětné vazby na stránky zablokovaných
webů

Nastavení a systémová integrace




Podpora pro Windows (7 a výše) OS X (10.8 a výše) iOS (4
a výše) a Chromebook
Automatická synchronizace s Active Directory
Rezidentura dat v USA nebo v Evropě

Automatické updaty několikrát
denně
Real-Time reputační hodnocení
stránek
Automatická detekce proxy
anonymizátorů
Skeny HTTP, HTTPS, IMAP, SMTP,
UDP a DNS

Politiky a kontrola








Politiky aplikovatelné na uživatele
nebo skupiny
Přes 90 kategorií stránek
Možnost nastavení výjimek na
základě domény nebo IP
Nastavitelné SSL skenování
Možnosti nastavení pro soukromí
koncového uživatele
Granulární aplikační kontrola
DLP šablony ve shodách s PCI,
Profanity (CIPA), HIPAA a další.

